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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΘΕΜΑ Α1 

 

α.) Μικτή επιτροπή Ανταλλαγής (1923) 

Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης ιδρύθηκε η Μικτή Επιτροπή 

Ανταλλαγής με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Την αποτελούσαν έντεκα μέλη (τέσσερις 

Έλληνες, τέσσερις Τούρκοι και τρία μέλη- πολίτες ουδέτερων κατά τον Α Παγκόσμιο 

Πόλεμο κρατών) με αρμοδιότητα τον καθορισμό του τρόπου μετανάστευσης των 

πληθυσμών και της εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας των ανταλλάξιμων. 

β.) Ταμείο περιθάλψεως Προσφύγων 

Υπηρεσία η οποία ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1922 αναλαμβάνοντας το έργο της 

προσωρινής στέγασης παράλληλα με το Υπουργείο Περιθάλψεως. Ανήγειρε ξύλινα 

παραπήγματα για τη στέγαση των προσφύγων. Πλήθος ξεπρόβαλαν  οι αυτοσχέδιες 

κατασκευές που χρησίμευαν ως προσωρινά καταλύματα (καλύβες, παράγκες, σκηνές) 

γύρω από τις πόλεις, σε πλατείες ή στα κενά οικόπεδα των πόλεων. Το Ταμείο 

περιθάλψεως Προσφύγων ασχολήθηκε με την αποκατάσταση των προσφύγων 

παράλληλα με την ΕΑΠ έως το 1925. 

γ.) Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως 

Υπηρεσία η οποία ιδρύθηκε στα πλαίσια της Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης και παρείχε 

βοήθεια  σε όσους επέστρεφαν, για να αποκατασταθούν στα σπίτια και στις ασχολίες 

τους. Πρόκειται για τους πρόσφυγες που επιστρέφουν στη Μικρά Ασία τους 

τελευταίους μήνες του 1918 μετά τον τερματισμό του πολέμου με την Τουρκία. Οι 

συνθήκες που βρήκαν στην πατρίδα τους ήταν άσχημες, καθώς πολλά σπίτια, 

εκκλησίες και σχολεία είχαν μερικώς ή εντελώς καταστραφεί. Επίσης, σε κάποιες 

περιοχές,  σε σπίτια Ελλήνων είχαν εγκατασταθεί Μουσουλμάνοι πρόσφυγες από τις 

βαλκανικές χώρες.  

 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Α2 

α) σωστό  

β) λάθος 

γ) σωστό 

δ) λάθος 
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ε)  σωστό  

στ) λάθος 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ Α3 

1β, 2δ, 3στ, 4α, 5γ, 6ε 

Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ Β1 

 

Φροντ. βιβλίο: σελ. 135  «Για τις προσφυγικές αυτές μετακινήσεις... ελληνικού 

κράτους.» 

 

                                                                                                                        Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Β2 

α.) Φροντ. βιβλίο: σελ. 164  «Η αγροτική αποκατάσταση... προσφυγικούς συνοικισμούς.» 

Μονάδες 8 

β.) Φροντ. βιβλίο: σελ. 164  «Για τη στέγαση τηρήθηκε... Αγροτική Τράπεζα.» 

                                                                                                                                     Μονάδες 7    

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΘΕΜΑ Γ1 

Μελετώντας το περιεχόμενο των ακόλουθων πηγών και αξιοποιώντας παράλληλα τις 

ιστορικές γνώσεις, να απαντήσετε τα ακόλουθα ερωτήματα: 

α.) Ποια ήταν η τύχη των Ψαριανών προσφύγων μετά το 1824 κατά την άφιξή τους 

στην Ελλάδα; 

Μονάδες 10 

 

Σχ. βιβλίο: σελ. 121 «Τον Ιούνιο του 1824... οι Σπετσιώτες αντέδρασαν» 

Πηγή 3: Ο ακριβής αριθμός των διασωθέντων Ψαριανών ήταν 3.614 άτομα. Αρχικά, 

μεταφέρθηκαν στη Σκύρο, την Άνδρο, την Τήνο, τη Μύκονο, την Πάρο, την Κέα, τη 

Σύρο και τις Σπέτσες. Διαπεραιώθηκαν στο Ναύπλιο με το γαλλικό πλοίο «Ίσις» 150 

ψαριανοί πρόσφυγες. Στις 25 Ιουνίου του 1825 έκαναν μία αποτυχημένη προσπάθεια να 

ανακαταλάβουν τα Ψαρά με τη βοήθεια των Σπετσιωτών και των Υδραίων. 

Πηγή 1: Οι Ψαριανοί πρόσφυγες ενσωματώνονται άμεσα με το γηγενή πληθυσμό και 

διακρίνονται στις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον των Τούρκων. 

 

β.) Ποια μέριμνα έδειξε η ελληνική κυβέρνηση για την πραγμάτωση της 

αποκατάστασής τους και ποιες προσπάθειες έκαναν οι ίδιοι; 

Μονάδες 10 

Σχ. βιβλίο: σελ. 121 «Έτσι, οι Ψαριανοί αναγκάστηκαν... δεν πιέζονταν, όπως άλλοι.» 
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Πηγή 1: Οι Ψαριανοί συγκρότησαν επιτροπή και αιτήθηκαν να ενταχθούν τα πλοία 

τους στον στόλο των Υδραίων και των Σπετσιωτών και ταυτόχρονο να τους παρέχουν 

τα αναγκαία εφόδια για την επιβίωσή τους. Η κυβέρνηση ενέταξε 15 πλοία των 

Ψαριανών στον ελληνικό στόλο. 

Πηγή 3: Η Πηγή 3 μας παρέχει πιο αναλυτικές πληροφορίες για τις δράσεις των 

Ψαριανών και της κυβέρνησης.  

Πιο συγκεκριμένα, οι Ψαριανοί στις 2 Ιουλίου ζήτησαν βοήθεια για να επιστρέψουν 

στην πατρίδα τους, να ενταχθούν στον ελληνικό  στόλο και να τους παρέχουν 

οικονομική βοήθεια. Για το πρώτο αίτημα τους η κυβέρνηση αδιαφόρησε. Επέτρεψε, 

όμως στις 18 Ιουλίου να ενταχθούν 15 πλοία του Ψαριανού στόλου με ναύαρχο τον 

Νικολή Αποστόλη, στον εθνικό στόλο. Ταυτόχρονα, απέστειλε 1000 κιλά σιτάρι. 

Οι Ψαριανοί στις 24 Ιουλίου ζήτησαν να εγκατασταθούν στο φρούριο της Μονεμβασιάς 

και το αίτημά τους έγινε δεκτό. Στη Μονεμβασιά συναντούν τον πλούσιο συμπατριώτη 

τους Ιωάννη Βαβαρβάκη από τη Ρωσία, ο οποίος κατέφθασε με σκοπό να τους 

ενισχύσει οικονομικά. Εξαιτίας των επιδημιών εγκατέλειψαν το φρούριο της 

Μονεμβασιάς και κατευθύνθηκαν προς την Τήνο, τη Σύρο και τη Μύκονο. Η επιτροπή 

τους παρέμεινε στη Μονεμβασιά. 

Πηγή 2: Οι Ψαριανοί που διαμένουν στην Αίγινα υποδέχονται στις 21 Ιανουαρίου του 

1828 τον Ιωάννη Καποδίστρια και δηλώνουν την εμπιστοσύνη και την αφοσίωσή τους 

σε αυτόν. Ο ίδιος επισημαίνει ότι η Ελλάδα αδυνατεί να περιθάλψει το πλήθος των 

προσφύγων που καταφθάνει. Στην Αίγινα και στις υπόλοιπες περιοχές, οι πρόσφυγες 

επιβιώνουν κάτω από αντίξοες συνθήκες. 

 

Προσοχή στη σύνθεση, τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά. 

 

γ.) Τι γνωρίζετε για την αποκατάσταση των Ψαριανών προσφύγων κατά την Οθωνική 

περίοδο (1833-1862); 

Σχ. βιβλίο: σελ. 130 «Στο αίτημα των Ψαριανών... συνοικισμού» 

Μονάδες 5 

Μονάδες 25  

 

ΘΕΜΑ Δ1 

Με τη βοήθεια του παραθέματος και των ιστορικών σας γνώσεων να αναφερθείτε 

στους φορείς και στην οργάνωση που προέβη το ελληνικό κράτος για την περίθαλψη 

των προσφύγων από το 1914 έως το 1921. 

 

Μονάδες 25 

Φροντ. βιβλίο: 138-139 «Στην αρχή η περίθαλψη... προηγούμενης εγκατάστασης.» 

 

Πηγή: 

 Η περίθαλψη των προσφύγων σε επίπεδο κοινωνικής- προνοιακής πολιτικής 

σχετίζεται κυρίως με τη θεσμοθέτηση μέτρων για την υποδοχή, την 
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αποκατάσταση και την ενσωμάτωση των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. 

Η προσπάθεια αρχικά επικεντρώθηκε, μέσω διαφόρων υπηρεσιών, στη 

διασφάλιση, κατά το δυνατόν, αξιοπρεπούς διαβίωσης των ανθρώπων. 

 Το Υπουργείο ανέλαβε την προστασία των προαναφερθέντων ομάδων. Έθεσε ως 

στόχο την καταβολή επιδόματος εγκαίρως, την οργάνωση των εθελοντών και 

την κάθε είδους αρωγή όσων είχαν ανάγκη.  

 Το μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο πρόβλημα που αντιμετώπισε το κράτος στην 

περίθαλψη των προσφύγων ήταν αυτό της υγιεινής. Αυτό γιγαντώθηκε εξαιτίας 

του συνωστισμού σε αστικές περιοχές  και στην ανάπτυξη της βιομηχανίας. Το 

Υπουργείο προχώρησε στη δημιουργία υπηρεσίας Υγιεινής. Το 1922 το ίδιο 

μετονομάστηκε σε Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως.  

 Η γιγάντωση του προσφυγικού ζητήματος, μετά το 1922, επέβαλε δραστικές  

λύσεις.  Η Ελλάδα στράφηκε στο εξωτερικό για βοήθεια, σε οργανωτικό και 

οικονομικό επίπεδο.  

 Με τη βοήθεια της Κοινωνίας των Εθνών ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1923 η 

ΕΑΠ.  

 Το Υπουργείο ανέστειλε τη δράση του την περίοδο της δικτατορίας του Θ. 

Πάγκαλου, για περίπου επτά μήνες.  Το 1928, δημιουργήθηκε το Υφυπουργείο 

Υγιεινής από την κυβέρνηση Βενιζέλου. Το 1929 έγινε το ανεξάρτητο Υπουργείο 

Υγιεινής σύμφωνα με τον νόμο 4172/1929 (ΦΕΚ 201/16-6-1929). 

 

 


